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Amendement 1
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de op de 
ontwerpbegroting (OB) opgenomen 
bedragen voor rubriek 1b overeenkomen 
met de behoeften en doelstellingen van het 
regionaal beleid zoals vastgesteld door de 
Unie, en is daarom van mening dat de 
begrotingslijnen van rubriek 1b zoals 
voorgesteld door de Commissie moeten 
worden gehandhaafd of in voorkomend 
geval opnieuw moeten worden opgevoerd;

1. is van mening dat de op de 
ontwerpbegroting (OB) opgenomen 
bedragen voor rubriek 1b overeenkomen 
met de behoeften en doelstellingen van het 
regionaal beleid zoals vastgesteld door de 
Unie, en is daarom van mening dat de 
begrotingslijnen van rubriek 1b zoals 
voorgesteld door de Commissie moeten 
worden gehandhaafd of in voorkomend 
geval opnieuw moeten worden opgevoerd;
verwerpt in het bijzonder de door de Raad 
voorgestelde verlagingen van de 
betalingskredieten van rubriek 1b;

Or. fr

Amendement 2
Monika Smolková

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat een doeltreffende en 
efficiënte uitvoering van het regionaal 
beleid van wezenlijk belang is voor het 
bereiken van de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie, aangezien hiermee 
niet alleen wordt bijgedragen aan een 
doeltreffende verkleining van regionale 
verschillen, maar ook aan de invoering 
van een geschikt kader voor een stabiele en 
duurzame economische groei en 
werkgelegenheid;

2. benadrukt dat een doeltreffende en 
efficiënte uitvoering van het regionaal 
beleid van essentieel belang is voor het 
bereiken van de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie, aangezien hiermee 
niet alleen wordt bijgedragen aan een 
doeltreffende verkleining van regionale 
verschillen, maar ook een geschikt kader 
creëert voor een stabiele en duurzame 
economische groei en voor de 
implementatie van de strategie inzake 
nieuwe vaardigheden en nieuwe banen;

Or. en
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Amendement 3
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat een doeltreffende en 
efficiënte uitvoering van het regionaal 
beleid van wezenlijk belang is voor het 
bereiken van de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie, aangezien hiermee 
niet alleen wordt bijgedragen aan een 
doeltreffende verkleining van regionale 
verschillen, maar ook aan de invoering van 
een geschikt kader voor een stabiele en 
duurzame economische groei en 
werkgelegenheid;

2. benadrukt dat een doeltreffende en 
efficiënte uitvoering van het regionaal 
beleid tegen de huidige achtergrond van 
economische problemen en 
begrotingsconsolidatie van wezenlijk 
belang is voor het bereiken van de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie, aangezien hiermee niet alleen 
wordt bijgedragen aan een doeltreffende 
verkleining van regionale verschillen, maar 
ook aan de invoering van een geschikt 
kader voor een stabiele en duurzame 
economische groei en werkgelegenheid;

Or. lt

Amendement 4
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat een doeltreffende en 
efficiënte uitvoering van het regionaal 
beleid van wezenlijk belang is voor het 
bereiken van de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie, aangezien hiermee 
niet alleen wordt bijgedragen aan een 
doeltreffende verkleining van regionale 
verschillen, maar ook aan de invoering van 
een geschikt kader voor een stabiele en 
duurzame economische groei en 
werkgelegenheid;

2. benadrukt dat een doeltreffende en 
efficiënte uitvoering van het regionaal 
beleid tegen de huidige achtergrond van 
economische problemen en 
begrotingsconsolidatie van wezenlijk 
belang is voor het bereiken van de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie, aangezien hiermee niet alleen 
wordt bijgedragen aan een doeltreffende 
verkleining van regionale verschillen, maar 
ook aan de invoering van een geschikt 
kader voor een stabiele en duurzame 
economische groei en werkgelegenheid;

Or. lt
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Amendement 5
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. acht het bijzonder belangrijk door te 
gaan met de proefprojecten en de lopende 
maatregelen voor de implementatie van de 
macroregionale strategieën, omdat een 
doeltreffender implementatie daarvan kan 
resulteren in een beter gebruik van het 
potentieel van de regio's, in een gerichtere 
benutting van de middelen van de 
EU-Structuurfondsen en in een optimale 
reactie op de uitdagingen in de regio's, 
bijvoorbeeld op het gebied van de 
bescherming van het milieu;

Or. lt

Amendement 6
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. acht het bijzonder belangrijk door te 
gaan met de proefprojecten en de lopende 
maatregelen voor de implementatie van de 
macroregionale strategieën, omdat een 
doeltreffender implementatie daarvan kan 
resulteren in een beter gebruik van het 
potentieel van de regio's, in een gerichtere 
benutting van de middelen van de 
EU-Structuurfondsen en in een optimale 
reactie op de uitdagingen in de regio's, 
bijvoorbeeld op het gebied van de 
bescherming van het milieu;

Or. lt


